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AÇIKLAMALAR

KOD 215ESB109
ALAN Seramik ve Cam Teknolojisi
DAL/MESLEK Çinicilik

MODÜLÜN ADI
Tabak Tahrirleme-2

MODÜLÜN TANIMI

25 cm’lik tabak desenini bisküvi tabağa tekniğine
uygun olarak aktarma, tekniğine uygun olarak fileleri
çekme ve tekniğine uygun olarak tahrir yapabilme
becerilerinin kazandırıldığı öğrenme materyalidir.

SÜRE
40/32

ÖN KOŞUL
“18 cm’lik Tabak Desenini Tahrirlemek” modülünü

almış olmak
YETERLİK 25 cm’lik tabak desenini tahrirlemek

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
25 cm’lik tabak desenini, 25 cm’lik bisküvi tabağa

tekniğine uygun olarak tam ve görülebilir şekilde
aktarabilecek, çizgi bütünlüğünü sağlayarak desenin
filelerini çekebilecek, 25 cm’lik tabak deseninin
tahrirlemesini tekniğine uygun olarak inceli kalınlı olarak
yapabileceksiniz.

Amaçlar
1. 25 cm’lik tabak desenini, 25 cm’lik bisküvi tabağa

tekniğine uygun olarak tam ve görülebilir bir şekilde
aktarabileceksiniz.

2. 25 cm’lik tabak deseninin filelerini 25 cm’lik bisküvi
tabak üzerinde, tirilin veya fırça kullanarak, çizgi
bütünlüğünü sağlayacak şekilde çekebileceksiniz.

3. 25 cm’lik tabak deseninin tahririni, samur fırça
kullanarak inceli kalınlı olarak çizebileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLAR

25 cm’lik bisküvi tabak, desen, zımpara, pergel,
kömür tozu, tahrir boyası, tirilin, jilet, masa, samur fırça,
su kabı

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modülün içinde yer alan her faaliyetten sonra
verilen ölçme araçlarıyla kazandığınız bilgileri ölçerek
kendi kendinizi değerlendireceksiniz.

Öğretmen modül sonunda size ölçme aracı (test,
çoktan seçmeli, doğru yanlış vb.) uygulayarak modül
uygulamaları ile kazandığınız bilgileri ölçerek sizi
değerlendirecektir.

AÇIKLAMALAR
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GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

Milletler, kendi öz varlığını teşkil eden sanat ve kültürüne sahip çıkmaları ve onu
geliştirmeleri oranında güç kazanırlar.

Kültür varlıkları, toplumların uygarlık seviyesinin göstergeleridir. Bunun en belirgin
örnekleri de sanat ürünleridir. Endüstriyel gelişmeler; hızlı kentleşme, kültürel değişimler vb.
sonucu kültürel yabancılaşma, toplumdaki bireylerin geçmişleri ile kopan ilişkileri, ancak
geleneksel-sanatsal bir çerçeve içinde kültürel birikimin verilmesi ile mümkündür.

Geleneksel el sanatlarımızdan biri olan “Çini Sanatı” tarihî gelişim içinde süsleme
sanatlarının vazgeçilemez bir parçasıdır. Gerek desen, gerekse renk bakımından dünyada
tanınmamızı sağlayan çini sanatımız, günlük kullanım malzemeleri içindeki yerini almıştır.

Üretim süreci içerisinde; çini çamurunun hazırlanmasından şekillenmesi, kurutulması
ve bisküvi pişirimine, sır altı boyalarının kullanıma hazırlanmasından dekorda kullanılacak
desenin hazırlanmasına, formun dekorlanıp sırlanması ve sır pişirimine kadar izleyecek
olursak bitmiş ürüne olan hayranlığımız daha da artacaktır.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda, uygun ortam sağlandığında; 25 cm’lik
tabak desenini, 25 cm’lik bisküvi tabağa tekniğine uygun olarak tam ve görülür bir şekilde
aktarabileceksiniz.

 Çini atölyelerinde bisküvi formların kullanıma nasıl hazırlandığını araştırınız.
 Çini atölyelerinde desenlerin bisküvi tabaklara nasıl aktardırıldığını

gözlemleyiniz.
 Örnek resimlerin bulunduğu bir dosya hazırlayınız.

1. 25 CM’LİK TABAK DESENİNİ 25 CM’LİK
TABAĞA AKTARMA TEKNİĞİ

Deseni bisküvi form üzerine aktarmada yapılması gereken işlem basamakları
şunlardır.

1.1.Bisküvi Tabağın Ön Kalite Kontrolünü Yapmak

25 cm’lik bisküvi tabakta;

 Defolu olup olmadığı,
 Gizli çatlak olup olmadığı,
 Tozlu olup olmadığı,
 Yağ veya boya lekesinin olup olmadığı kontrol edilmelidir.

Defolu, gizli çatlak bulunan, yağ veya boya lekesi bulunan bisküvi tabaklar kesinlikle
kullanılmamalı tozlu olan tabaklar ise kompresör ile temizlenmelidir.

1.2. Form Yüzeyini Tekniğine Uygun Zımparalamak

Kullanacağımız 25 cm’lik bisküvi tabağın dekorlanacak yüzeyi pürüzlü ise (
astarlanan bisküvi yüzeyi pürüzlüdür) çok hafif bir şekilde zımpara yaparak pürüzlerin
giderilmesi gereklidir. Böylece tahrirleme işlemi sırasında fırçayı daha rahat hareket
ettirebiliriz. Zımparalama işlemi sırasında dikkat etmemiz gereken noktalar şunlardır:

 Uygun zımpara kullanılmasına (ince dişli zımpara ),
 Zımparalama işleminin yavaş hareketlerle yapılmasına,
 Bisküvi yüzeyinde çok ince tabaka hâlinde bulunan astar tabakasına zarar

verilmemesine,

ÖĞRENME FAALİYETİ-1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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 Bisküvi formun sadece dekorlanacak yüzeyinin değil her tarafının zımpara
yaparak temizlenmesine dikkat edilmelidir.

1.3. Yüzey Tozunu Temizlemek

Zımparalama işleminden sonra bisküvi mamul üzerinde oluşan tozun öncelikle kuru
bir süngerle temizlenmesi daha sonra da nemli sünger ile her tarafının iyice silinerek
tozlardan arındırılması gereklidir. Böylece tahrirleme işlemi sırasında bisküvi tabak
yüzeyindeki tozlar, fırça ucunda birikip fırçadaki boyanın rahat akmasını engellemeyecektir.

1.4. Tabağın Merkezini Bulmak

İğnelenerek kullanıma hazırlanan 25 cm’lik deseni, 25 cm’lik bisküvi tabak üzerine
geçirebilmek için tabak merkezini pergel yardımı ile bulmamız gerekmektedir. Bunun için şu
işlemler yapılır:

 Pergel, tabak yarıçapı kadar (göz kararı) açılır (Resim 1.1).

Resim 1.1: Tabak merkezinin bulunması

 Pergelin sivri ucu bisküvi tabağın dış kenarına konulur ve pergelin kalem ucu
ile tabağın orta noktası çizilir. Bu işlem tabağın dört tarafından yapılır (Resim
1.2).

Resim 1.2: Tabak merkezinin bulunması
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 Tabağın tam ortasında oluşan karenin köşeleri kalem ile birleştirilerek merkez
nokta bulunur (Resim 1.3).

Resim 1.3: Tabak merkezinin bulunması.

1.5. Tabak Deseninin Merkezini Bulmak

Hazırlanan tabak deseninin merkezi bellidir. Eğer herhangi bir nedenden merkez nokta
belli değil ise desenin fileleri yardımı ile yine bisküvi tabakta olduğu gibi merkez nokta
bulunur.

1.6. Deseni Tabağa Merkezleyerek Oturtmak

Bisküvi tabağın merkez noktası ile desenin merkez noktası üst üste getirtilerek
(çakıştırılarak) desen tabak üzerine yerleştirilir. Bunun için pergelin sivri ucu iğnelenmiş
olan desenin merkezine geçirilerek bisküvi tabağın merkez noktasına yerleştirilir ( Resim
1.4).

Resim1.4: Deseni tabağa merkezleyerek oturtmak
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1.7. Kömür Tozu ile Deseni Tabağa Aktarmak

Yerleştirilen desenin üzerinden, desen geçirmek için hazırlanmış kömür tozu ile desen
tabak üzerine aktarılır (Resim 1.5). Desende çıkmayan yerler varsa buralar kalem ile
düzeltilmelidir.

Resim 1.5: Desenin basılması

1.8. Fazla Tozu Yüzeyden Uzaklaştırmak

Tabağa deseni kömür tozu ile aktarma sırasında tabak üzerinde biriken fazla kömür
tozları , desen kaldırıldıktan sonra üfleyerek tabak yüzeyinden uzaklaştırılır (Tabak
Tahrirleme-1 Modülü, 1. Öğrenme Faaliyeti).
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UYGULAMA FAALİYETİ

 Kullanılacak araç gereçler

 Kömür tozu
 Desen
 Bisküvi tabak
 Pergel
 Sünger, zımpara

İğneleyerek kullanıma hazırladığınız 25 cm’lik tabak deseninizi, 25 cm’lik bisküvi
tabak üzerine tekniğine uygun olarak aktarınız. Bu uygulama faaliyetini aşağıdaki işlem
basamaklarına dikkat ederek yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Kullanılacak araç gereci hazırlayınız.

 25 cm’lik tabak formunun ön kalite
kontrolünü yapınız.

 Form yüzeyini tekniğine uygun
zımparalayınız.

 Bisküvi tabağın ön kalite kontrollerini
yapınız.

 Zımpara ile tabağı temizleyiniz.

 Zımparalama işlemini tekniğine
uygun olarak yapınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Yüzey tozunu temizleyiniz.

 Tabağın iç ve dış kısımlarını önce
kuru sonra ıslak sünger ile
temizleyiniz.

 Tabak deseninin merkezini bulunuz.
 Tabağın merkezini pergel yardımı ile

bulunuz.
 Merkez noktanın doğruluğunu kontrol

ediniz.

 Deseni tabağa merkezleyerek oturtunuz.
 Deseni tabağa yerleştiriniz.
 25 cm’lik desenin merkez noktasını

pergelin ucuna geçirip tabağın merkez
noktası ile birleştiriniz.
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 Kömür tozu ile deseni tabağa aktarınız.

 Fazla tozu, üfleyerek yüzeyden
uzaklaştırınız.

 Deseni basma işlemini yaparken
kömür tozunun her noktaya
ulaşmasına özen gösteriniz.

 Deseni tabağın üzerinden kaldırınız.

 Desenin net olarak geçip geçmediğini
kontrol ediniz.

 Desende çıkmayan çizgileri kalemle
çiziniz.

 Kalemi fazla bastırmadan çizmeye
özen gösteriniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
UYGULAMALI TEST

Öğrenme faaliyetinde kazandığınız beceriler doğrultusunda 25 cm’lik tabak desenini
tekniğine uygun olarak 25 cm’lik bisküvi tabağa aktarınız. Bu uygulamayı aşağıdaki
ölçütlere göre değerlendiriniz.

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri evet
ve hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Evet Hayır

1. Gerekli araç gereci hazırladınız mı?

2.
25 cm’lik bisküvi tabağı alarak gerekli kontrolleri
yaptınız mı?

3.
25 cm’lik bisküvi tabağın zımparalama işlemini
tekniğine uygun olarak yaptınız mı?

4.
25 cm’lik bisküvi tabağın süngerle silme işlemini
yaptınız mı?

5.
Pergel yardımı ile 25 cm’lik tabağın merkez noktasını
buldunuz mu?

6.
Kömür tozu ile deseni bisküvi tabak üzerine, tekniğine
uygun olarak aktardınız mı?

7. Fazla tozu üfleyerek yüzeyden uzaklaştırdınız mı?

8. Son kontrolleri yaptınız mı?

DEĞERLENDİRME

Yapılan değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden
geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Cevaplarınızın
tamamı “Evet” ise bir sonraki faaliyete geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2

Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda, uygun ortam sağlandığında 25 cm’lik
tabak deseninin filelerini 25 cm’lik bisküvi tabak üzerinde, tirilin veya fırça kullanarak, çizgi
bütünlüğünü sağlayacak şekilde çekebileceksiniz.

 Çini üretimi yapan atölyelerde, bisküvi tabaklara file çekme tekniklerini
gözlemleyerek turnet üzerinde elde fırça ile file çekiniz.

 Pergel yardımı ile tirilin kullanarak file çekmek ile ilgili örnek resimlerin
bulunduğu bir dosya hazırlayınız.

2. 25 CM’ LİK TABAK DESENİNİN
FİLESİNİ ÇEKMEK

Tahrirlemede en önemli konulardan biri de file çekimidir. Fileler desende kenar suyu
ile ana deseni birbirinden ayırmak ve desenin başlangıç ve bitiş noktalarını belirlemek için
çekilir. Fileler birbirlerine paralel olarak düz veya yuvarlak çekilir. Resim 2.1, 2.2, 2.3 ve
2.4’te 25 cm’lik tabağa turnet üzerinde elde fırça ile filenin çekilmesi görülmektedir.

Resim 2.1: 25 cm’ lik tabağa turnet üzerinde file çekimi (ilk filenin çekilmesi )

ÖĞRENME FAALİYETİ-2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Resim 2.2: 25cm’lik tabağa turnet üzerinde ikinci filenin çekilmesi

Resim 2.3: Ana desen ile kenar suyunu birbirinden ayıran filenin çekilmesi

(birinci filenin çekimi)
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Resim 2.4: Ana desen ile kenar suyunu birbirinden ayıran filenin çekilmesi

(İkinci filenin çekimi)

Fileler; yuvarlak formlarda turnet üzerinde elde fırça ile veya pergel ucuna takılan
trilin yardımı ile düz yüzeylerin üzerine ise cetvel yardımı ile çekilir. Burada dikkat
etmemiz gereken konu çizgilerin ne çok yakın ne de çok ayrık olmasıdır. İki file arasındaki
boşluk 3 ile 5 mm arasında olmalıdır. Zemin boyamanın yapıldığı çalışmalarda kenar suyu
ile ana desen arasındaki file boşluğu net bir şekilde görülmelidir.

25 cm’ lik bisküvi tabağın filelerinin çekilmesi turnet üzerinde yapılacak ise dikkat
edilmesi gereken noktalar şunlardır:

 Tabağı turnetin merkezine yerleştirmek,
 Fırça tutan eli sabitlemek.
 Filede başladığın noktaya gelmek,
 İlk çizgiye paralel ikinci file çizgisini çizmektir.

25 cm’lik bisküvi tabağın filelerinin çekimi pergel ile yapılacak ise dikkat edilmesi
gereken noktalar şunlardır:

 Pergele trilin ucunu takmak,
 Trilin ucunun uç açıklığını ayarlamak,
 3. tahrir boyasının kıvamını (trilin ucunda tıkanıklık yapmayacak şekilde)

ayarlamak,
 File çekiminde başlangıç noktasına gelmek,
 İlk çizgiye paralel ikinci file çizgisini çekmektir (Tabak Tahrirleme 1 modülü,

2. Öğrenme Faaliyeti).
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UYGULAMA FAALİYETİ

 Kullanılacak araç gereçler

 Tahrir boyası,
 Pergel-tirilin
 Bisküvi tabak
 Jilet
 Turnet, tahrir fırçası

25 cm’lik bisküvi tabak üzerine tekniğine uygun olarak aktardığınız 25 cm’lik tabak
deseninizin file çizgilerini çekiniz. Bu uygulama faaliyetini aşağıdaki işlem basamaklarına
dikkat ederek yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Kullanılacak araç gereci hazırlayınız.

 Ayaklı turneti hazırlayınız.

 Tabağı turnet merkezine yerleştiriniz.
 File çekme ortamını hazırlayınız.

 Turnet üzerine, 25 cm’lik bisküvi
tabağı yerleştiriniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Tahrir boyasının kıvamını ayarlayınız.

 Boyayı fırçaya alırken iyice

karıştırınız.

 Tirilin kullanarak 25 cm'lik tabağın filesini
çekiniz.

 File çekecek eli sabitleyiniz.

 File çizgisini çekmeye başlayınız.

 Diğer elinizle turneti çekim hızına
göre döndürünüz.

 İlk file çizgisini tamamlayınız.

 İlk file çizgisine paralel ikinci file
çizgisini çekiniz.
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 Ana desen ile kenar suyunu
birbirinden ayıran, iç taraftaki ilk
file çizgisini çiziniz.

 İlk çizgiye paralel ikinci file
çizgisini çekiniz.

 Gerekli kontrolleri yapınız.

 Desenin file çizgilerini pergel
yardımı ile çekmek için pergele
tirilin ucunu takınız.

 Pergel açıklığını tabak yarı çapı
kadar açınız (r=12.5 cm).
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 Hataları düzeltiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

UYGULAMALI TEST

Öğrenme faaliyetinde kazandığınız beceriler doğrultusunda, 25 cm’lik bisküvi tabağa
tekniğine uygun olarak file çekimlerini yapınız. Bu uygulamayı aşağıdaki ölçütlere göre
değerlendiriniz.

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri evet
ve hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Evet Hayır

1.
Turnet yardımı ile file çekebilmek için gerekli araç
gereci hazırladınız mı?

2. Ayaklı turneti file çekme konumuna getirdiniz mi?

3. 25 cm’lik bisküvi tabağı turnete yerleştirdiniz mi?

4. 25 cm’lik tabağı merkezlediniz mi?

5. Tahrir boyasının kıvamını ayarladınız mı?

6. File çekecek elinizi sabitlediniz mi?

7. Diğer elinizle turneti yavaşça döndürdünüz mü?

8. File çekme kurallarına uydunuz mu?

9. Başladığınız yerde birinci file çekimini bitirdiniz mi?

10. İkinci file çekimini tekniğine uygun olarak yaptınız mı?

11. Gerekli kontrol ve düzeltmeleri yaptınız mı?

12.
Pergel yardımı ile file çekebilmek için gerekli araç
gereci hazırladınız mı?

13. Pergele tirilin ucunu taktınız mı?

14. Pergelin tirilin ucunun uç açıklığını ayarladınız mı?

15. Pergel açıklığını (r=12.5 ) ayarladınız mı?

16. Tirilin ucuna tahrir boyasını koydunuz mu?

17. Tabağı düzgün bir zemine yerleştirdiniz mi?

18.
Sağ el ile pergelin iç sivri ucunu tabak merkezine
yerleştirerek ilk file çizgisini çizmeye başladınız mı?

19.
Bu file çizgisine paralel ikinci file çizgilerini çizdiniz
mi?

20. Desendeki diğer file çizgilerini çizdiniz mi?

21. File çizgilerini tekniğine uygun olarak çektiniz mi?

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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22. Gerekli kontrol ve düzeltmeleri yaptınız mı?

DEĞERLENDİRME

Yapılan değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden
geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Cevaplarınızın
tamamı evet ise bir sonraki faaliyete geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3

Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda, uygun ortam sağlandığında 25 cm’lik
tabak deseninin tahririni, samur fırça kullanarak inceli kalınlı çizebileceksiniz.

 25 cm’lik tabağı tahrirleme faaliyetine başlamadan önce çini üretimi yapan
atölyelerde inceleme yaparak tahrir çalışmalarını yapınız.

 Kullanılan boya ve fırçaları gözlemleyerek örnek resimlerin bulunduğu bir
dosya hazırlayınız.

3. 25 CM’ LİK TABAK DESENİNİN
TAHRİRLEME İŞLEMİNİ YAPMAK

Dekorlamanın ilk aşaması tahrirlemedir. Boya veya altınla işlenen süsleme şekillerine
daha koyu bir renkle çizilen çevre çizgilerine tahrir denir. Tahrirler genellikle ince ve
siyahtır. Resim 3.1’de siyah renkli tahrir boyası ile yapılmış tahrir çalışması görülmektedir.

Resim 3.1: Tahriri yapılmış 25 cm’lik kenarı dilimli tabak form

ÖĞRENME FAALİYETİ-3

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Sır altı tekniği ile yapılmakta olan çini dekorlamalarında bisküvi mamuller üzerine
desen geçirildikten sonra desenin tahrirlenme işlemi yapılır. Tahrirleme işlemini; boyama,
sırlama ve pişirme işlemleri takip eder. Tahrir çalışmaları siyah renkli veya mavi renkli
tahrir boyaları ile yapılır. Resim 3.2’de mavi renkli tahrir boyası ile yapılmış tahrir çalışması
görülmektedir.

Resim 3.2:Mavi renk ile tahrirlenmiş bisküvi tabak

Aynı zamanda hem siyah hem de mavi renk birlikte kullanılarak tahrir çalışması
yapılmaktadır. Resim 3.3’te hem mavi renkli hem de siyah renkli tahrir boyası ile yapılmış
tahrir çalışması görülmektedir.

Resim 3.3: Siyah ve mavi renkler ile tahrirlenmiş 25 cm’lik bisküvi tabak
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Tahrir çalışması bitmiş bisküvi tabağa desenin renklendirilmesine bağlı olarak
tahrirlenmesinde kullanılan renkten farklı bir renk ile desendeki bazı motiflerin iç tarafına iç
tahrir çalışması yapılmaktadır. Resim 3.4’te siyah renkle tahrirlenmiş, mavi renkle iç tahrir
yapılmış bisküvi tabak görülmektedir.

Resim 3.4:İç tahrir çalışması yapılmış 25 cm’lik bisküvi tabak

Resim 3.5’te iç tahrir çalışması yapılmış desenin boyama çalışması bittikten sonraki
görünümü verilmiştir.

Resim 3.5: İç tahrir çalışması yapılmış desenin boyama çalışması bittikten sonraki görünümü
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Tahrirleme işleminde dikkat etmemiz gereken noktalar şunlardır:

 Tahrir yapılacak desenin bisküvi mamul üzerine net olarak geçmiş olması
gerekir. Bu yüzden desenin iğnelenirken büyük bir titizlikle motif hatlarının
bozulmadan iğnelenmesi gerekir. Ayrıca iğnelenmiş desenin bisküvi yüzeyine
geçmesini sağlayan kömür tozu tekniğine uygun olarak hazırlanmalıdır. İçinde
iri parçalar bulunan kömür tozu deseni yırtacaktır.

 Deseni bisküvi mamul üzerine basarken çift baskı yapmamalıyız.
 Hatalı ve çıkmayan taraflar kalemle düzeltilmelidir.
 Boya kıvamının, fırçanın bisküvi üzerinde rahat hareket ettirilebilecek şekilde

iyi ayarlanmış olması (Yumuşak kremsi kıvamda ) gerekir.
 Uygun incelikte fırça kullanılmalıdır ( fırça ucunun ince, hassas, ve sivri uçlu

olması).
 Fırça ucunun palet üzerinde ayarlanması gerekir.
 Fırçanın, tahrir yapılacak yüzeye dik olarak tutulması sağlanmalıdır.
 Serçe parmağın tekniğine uygun (tabak üzerinde dik ve deseni silmeyecek

şekilde ) olarak tutulması gerekir.
 Çizgi hareketinin yukardan aşağı doğru olmasına dikkat edilmelidir.
 Çizgi estetiğine özen gösterilmelidir.
 Temiz ve dikkatli çalışılmalıdır.
 Hatalı çizgilerin kazınması gereklidir (18 cm’ lik Tabak Deseni Tahrirleme

modülü).
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UYGULAMA FAALİYETİ

 Kullanılacak araç gereçler

 Tahrir boyası
 Desen basılmış bisküvi tabak
 Tahrir fırçası
 Jilet
 Palet, su, su kabı

25 cm’lik bisküvi tabak üzerine tekniğine uygun olarak aktardığınız ve filelerini
çektiğiniz deseninizin tahrirlemesini yapınız. Bu uygulama faaliyetini aşağıdaki işlem
basamaklarına dikkat ederek yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler
 Kullanılacak araç gereci hazırlayınız.
 Çalışma ortamını uygun hâle getiriniz.
 Tahrir fırçasını kullanılır hâle getiriniz.

 Tahrir boyasının kıvamını
karo üzerinde hazırlayınız.

 Fırçaya boya alınız.

 Deseni inceli kalınlı tahrirleyiniz.
 Fırça tutan elinizin serçe

parmağını tabağa dik tutarak
destek alınız.

 Tahrirlemeye desenin
başlangıç noktasından
başlayınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Tahrir çizgilerini kendinize
doğru çekmeye özen
gösteriniz.

 Motif çizgilerini yukarıdan
aşağı doğru ve tek hareketle
tahrirleyiniz.

 Hataları rötuşlayınız.
 Samur fırça kullanma

tekniğine uygun olarak
tahrirlemeye devam ediniz.

 Tahrir çizgilerinizin estetik
çizgiler olmasına özen
gösteriniz.

 Tahrir çalışmalarınızı
tekniğine uygun olarak
yapınız.

 Motifleri hatlarını bozmadan
tahrirleyiniz.

 Tahrirlemede yapılmış olan
hataları kontrol ediniz.
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 25 cm’lik farklı desenli tabakları tahrirleyiniz.
 Gerekli düzeltmeleri yapınız.

 Farklı 25 cm’lik desenlerin,
tahrirleme işlemini tekniğine
uygun olarak yapınız.

 Çalıştığınız desenlerden birini
25 cm’lik farklı formda bir
tabağa basarak tahrirleme
işlemini siyah ve mavi renkli
tahrir boyaları ile iki renkli
yapınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

UYGULAMALI TEST

Öğrenme faaliyetinde kazandığınız beceriler doğrultusunda, 25 cm’lik tabak
deseninin, tahrirleme işlemini tekniğine uygun olarak yapınız. Bu uygulamayı aşağıdaki
ölçütlere göre değerlendiriniz.

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri
“Evet” ve “Hayır” kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Evet Hayır

1. Çalışma ortamını hazırladınız mı?

2. Tahrir boya kıvamını ayarladınız mı?

3. Fırçaya boya aldınız mı?

4..
Fırça tutan elinizin serçe parmağını tabağa dayayarak
destek aldınız mı?

5.
Tahrirleme işlemine desenin başlangıcından başladınız
mı?

6.
Motif hatlarını bozmayacak şekilde tahrirlemeye
devam ettiniz mi?

7.
Fırça kullanma tekniğine uygun olarak tahrirleme
işlemini tamamladınız mı?

8. Hatalarınızı düzelttiniz mi?

9.
Tahrirlenmiş olan bisküvi tabağın genel olarak
kontrolunü yaptınız mı?

DEĞERLENDİRME

Yapılan değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden
geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Cevaplarınızın
tamamı “Evet” ise modül değerlendirmeye geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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MODÜL DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru kelimeleri yazınız.

1. Tabak formlarının fileleri , ….…………….. veya ………….. ile çekilir.

2. File çizgileri turnet üzerinde çekilecek ise, bisküvi tabağın ………. ………….. yerleş
tirilmesi ve ……………. sabitlenmesi gerekir.

3. Çizilen desenler tekniğine uygun olarak ………. sonra, mamulün üzerine
konur ve kömür tozu kullanılarak desenin ana hatları geçirilir.

4. File çizgileri desende,………………ile ………………… ayırmak için çekilirler.

5. File çizgileri, her zaman ……………. olarak çekilir.

6. İğnelenmiş desenler bisküvi form üzerine ………………. yardımı ile geçirilirler.

7. Deseni bisküvi tabak üzerine geçirirken desenin merkez noktasını, tabağın
………………… oturtmak gerekir.

8. Tahrirleme işleminde kullanılan fırçalar ………………. ve ……………olmalıdır.

9. Tahrirleme işlemi sırasında yapılan hatalı çizgiler ……………… ile kazınır.

10. Deseni bisküvi mamul üzerine basarken …....... baskı yapmamalıyız.

DEĞERLENDİRME

Sorulara verdiniz cevaplar ile cevap anahtarınızı karşılaştırınız, cevaplarınız doğru ise
“Performans Testi”ne geçiniz. Yanlış cevap verdiyseniz modülün ilgili faaliyetine dönerek
konuyu tekrar ediniz

MODÜL DEĞERLENDİRME
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PERFORMANS TESTİ

Kazandığınız beceriler doğrultusunda, tekniğine uygun olarak, 25 cm’lik tabak
desenini bisküvi tabağa aktarınız. File çekimlerini ve tabak deseninin tahrirleme işlemini
yapınız. Bu uygulamayı aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.

Bu uygulama kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri
Evet ve Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Evet Hayır

1. Gerekli ortamı hazırladınız mı?

2.
25 cm’lik bisküvi tabağı alarak gerekli kontrolleri
yaptınız mı?

3.
25 cm’lik bisküvi tabağın zımparalama işlemini
tekniğine uygun olarak yaptınız mı?

4.
25 cm’lik bisküvi tabağın süngerle silme işlemini
yaptınız mı?

5.
Pergel yardımı ile 25 cm’lik tabağın merkez noktasını
buldunuz mu?

6. Deseni tabağa yerleştirdiniz mi?

7.
Tekniğine uygun olarak kömür tozu ile deseni, tabağa
aktardınız mı?

8. Fazla tozu üfleyerek yüzeyden uzaklaştırdınız mı?

9.
Son kontrolleri yaptınız mı?

10. Gerekli ortamı hazırladınız mı?

11. Ayaklı turneti file çekme konumuna getirdiniz mi?

12. 25 cm’lik bisküvi tabağı turnete yerleştirdiniz mi?

13. 25 cm’lik tabağı merkezlediniz mi?

14. Boya kıvamını ayarladınız mı?

15. File çekecek elinizi sabitlediniz mi?

16. File çekimine başladınız mı?

17. Diğer elinizle turneti yavaşça döndürdünüz mü?
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18. Başladığınız yerde birinci file çekimini bitirdiniz mi?

19.
İkinci file çekimini tekniğine uygun olarak yaptınız
mı?

20. Gerekli kontrol ve düzeltmeleri yaptınız mı?

21.
Pergel ile file çekebilmek için pergele tirilin ucunu
taktınız mı?

22. Tirilin ucunun açıklığını ayarladınız mı?

23. Pergeli yarıçap kadar açtınız mı?

24.
Pergelin sivri ucunu, tabağın merkez noktasına
yerleştirdiniz mi?

25.
Pergelin tirilin ucuna, fırça yardımıyla tahrir boyasını
koydunuz mu?

26. Pergeli hiç oynatmadan fileyi çektiniz mi?

27. File çizgisinde başlangıç noktasına geldiniz mi?

28.
Diğer file çizgilerini, tekniğine uygun olarak çektiniz
mi?

29.
File çizgilerinde gerekli kontrol ve düzeltmeleri
yaptınız mı?

30. Tahrir çalışması için çalışma ortamını hazırladınız mı?

31. Tahrir boya kıvamını ayarladınız mı?

32. Fırçaya boya aldınız mı?

33.
Fırça tutan elinizin serçe parmağını tabağa dayayarak
destek aldınız mı?

34. Tahrirleme işlemine başladınız mı?

35.
Motiflerin hatlarını bozmadan, titizlikle tahrirlemeye
devam ettiniz mi?

36.
Fırça kullanma tekniğine uygun olarak tahrirleme
işlemini tamamladınız mı?

37. Hatalarınızı düzelttiniz mi?

38.
Tahrirlenmiş olan bisküvi tabağın genel olarak
kontrolunü yaptınız mı?



31

DEĞERLENDİRME

Yapılan değerlendirme sonunda “Hayır” cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız modülü tekrar ediniz. Cevaplarınız doğru ise bir sonraki
modüle geçmek için ilgili kişiler ile iletişim kurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI

MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARLARI

1 turnet, pergel

2
turnet
merkezi,merkeze

3 delindikten

4
ana desen ,kenar
suyu

5 çift
6 kömür tozu

7
merkez
noktasına

8 hassas,ucu sivri
9 jilet

10 çift

CEVAP ANAHTARLARI
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